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Sammanträdestid 

Sammanträdesplats 
9.5.2017kl.19:00 – 21:40. 

Kommunkansliet 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande 
 
 
 
 
Övriga närvarande 
 

Nordberg Mika, ordförande, 
Karlström Fredrik, vice ordförande, 
Aller Kristian, 
Eriksson Anders, avlägsnade sig under § 22, kl. 21:30, 
Eriksson Tage, 
Skogberg Ann, ersättare, 
Jansén Dan, 
Jansson Dennis, 
Karlsson Bo-Yngve, 
Enberg Peik, ersättare, 
Segerström Hanna, 
Sjöbacka Bäck Christina, 
Sjödahl Pamela, avlägsnade sig under § 22, kl. 21:15, 
Slotte Roger, 
Stenros Hedvig, 
Holmberg Sarah, ersättare. 
 
Ekholm Marie, 
Högman Gyrid, 
Rajamäki Niklas, 
Valve Wille. 
 
Aaltonen Carina, kommunstyrelsens vice ordförande, 
Boedeker Tomas, kommunstyrelseledamot, avlägsnade sig under § 
22, kl. 21:30, 
Hambrudd Annika, kommunstyrelseledamot, 
Milestad-Styrström Suzanne, kommunstyrelseledamot, 
Eriksson John, kommundirektör, 
Jansryd Mattias, tf. kommunsekreterare, sekreterare, 
Mattsson Åsa, planläggare, § 22, kl. 19:00-19:45. 

Paragrafer §§ 21 – 25 

Underskrifter 

 

Jomala den 9 maj 2017 

 

 

Mika Nordberg  Mattias Jansryd  

Protokolljustering 

 

 

Jomala den 9 maj 2017 

 

 

Ann Skogberg Dan Jansén 

Protokollet framlagt till på-

seende 

 

 

Kommunkansliet i Jomala den 11 maj 2017 

 

 

Tf. kommunsekreterare  Mattias Jansryd 

Utdragets riktighet bestyrker Jomala den      /      201_ 
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21 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet öppnas kl. 19.00. 

 
NAMNUPPROP 

Vid namnuppropet är 13 ordinarie ledamöter närvarande. Marie Ekholm, 

Gyrid Högman, Niklas Rajamäki och Wille Valve har anmält förhinder. 

Gyrid Högman ersätts av Ann Skogberg. Niklas Rajamäki ersätts av Peik 

Enberg. Wille Valve ersätts av Sarah Holmberg. Marie Ekholm står utan er-

sättare vid sammanträdet. Sålunda är sammanlagt 16 ledamöter närvarande 

vid uppropet. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Ann Skogberg och Dan Jansén. Protokolljuste-

ring sker 9.5.2017 vid kommunkansliet. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns oförändrad. 

_____________ 
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22 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunfullmäktige har delgetts: 

1. Information om pågående och framtida planeprocesser i kommunen. 

2. Ålands landskapsregering har 25.4.2017 inkommit med begäran om ytt-

rande över förslaget till ny kommunstruktur. Information och diskussion 

med anledning av förslaget. Det åligger sedan kommunstyrelsen att lämna 

in ett formellt yttrande till landskapsregeringen. 

3. Information och diskussion angående utrymmeslösningar vid Kyrkby 

högstadieskola. Skolförvaltningen har tagit fram en ekonomisk konse-

kvensbedömning. 

4. Ålands förvaltningsdomstol har 26.4.2017 avgjort besvären över detalj-

plan för fastigheten Borgs I i Gölby by (antagen av kommunfullmäktige ge-

nom § 23/01.03.2016). Förvaltningsdomstolen upphävde kommunfullmäk-

tiges beslut att anta detaljplanen. 

5. Enligt Riktlinjer för intern kontroll ska planen för intern kontroll tas upp 

för behandling i maj varje år. På grund av långvarig vakans på ekonomi-

chefsposten och nu ekonomposten kommer planen i stället tas upp för be-

handling i juni. 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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23 § FÖRSÄLJNING AV MARKOMRÅDE, FÖRFRÅGAN SKARP 

HOLDING AB 

 

KST § 71/03.04.2017: 

Skarp Holding Ab har inlämnat en förfrågan om att köpa cirka 200 m
2
 mark 

från fastigheten Möckelö Norra RNr 10:1 i Möckelö by (fastighetsbeteck-

ning 170-420-10-1). Det erbjudna priset uppgår till 15 euro/m
2
 eller totalt 3 

000 euro. Förfrågan om markköp har samband med den detaljplaneänd-

ringsprocess som kommunstyrelsen inledde genom beslut § 42/06.03.2017 

rörande grannfastigheten Värmeland RNr 10:10 (fastighetsbeteckning 170-

420-10-10). I nuläget är det aktuella området gata men tanken är att områ-

det ska införlivas i sökandens fastighet i och med att gatstumpen endast är 

till nytta för sökandens fastighet. Det erbjudna priset 15 euro/m
2
 motsvarar 

även det pris Jomala kommun både köpt och sålt liknande områden för tidi-

gare. Förvaltningen har tillsammans med Skarp Holding Ab tagit fram ett 

utkast till köpebrev, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 71 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att cirka 200 m
2
 mark 

från fastigheten Möckelö Norra RNr 10:1 i Möckelö by (fastighetsbeteck-

ning 170-420-10-1) säljs till Skarp Holding Ab för priset 15 euro/m
2 

eller 

totalt 3 000 euro. Föreslås även att kommundirektören befullmäktigas att 

slutligt utforma och ingå köpebrevet enligt Bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 23/09.05.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_____________ 
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24 § INRÄTTANDE AV BEFATTNING SOM SPECIALBARNTRÄD-

GÅRDSLÄRARE 

 

KST § 50/06.03.2017: 

Kommunfullmäktige har i årets budget godkänt anslag för en befattning i 

arbetsavtalsförhållande som specialbarnträdgårdslärare (20 h/v, 52,29 %) 

från och med 1.8.2017. I en specialbarnträdgårdslärares arbete ingår speci-

alpedagogiska uppgifter av olika slag, bl.a. att stöda barns språkutveckling.  

 

Då det gäller stödet i svenska till barn med annat modersmål än svenska har 

nuvarande specialbarnträdgårdslärare ansvaret för detta, medan själva 

språkträningen utförs av andra tillfälligt anställda. Behovet av stöd i 

svenska har ökat hela tiden från 7 barn (400 arbetstimmar) 2014, 13 barn 

(511 arbetstimmar) 2015, 23 barn (911 arbetstimmar) 2016 och beräknat 

antal för 2017 är 23-27 barn (cirka 2000 arbetstimmar). Det är inför varje 

verksamhetsår stora svårigheter att hitta bra kontinuerliga lösningar, för det 

mesta har det lösts genom att redan befintlig personal på daghemmen har 

möjlighet att utöver sin ordinarie arbetstid även ta några timmar språkstöd. 

 

Den kontinuitet i träningen som skulle vara önskvärd har i och med detta 

upplägg dock varit svår att uppnå. För närvarande finns det sex personer 

som arbetar med språkstöd, totalt cirka 60 timmar/vecka eller enligt behov. 

Då kommunen nu har gått in för en halvtidsbefattning som specialbarnträd-

gårdslärare uppkommer möjligheten att utöka arbetstiden till heltid och 

därmed ge specialbarnomsorgen större möjligheter att ge språkstöd till barn 

i behov av detta. I stället för att delar av språkstödet (cirka 20 timmar) 

handhas av olika personer under olika tidsperioder skulle alltså specialbarn-

trädgårdslärarna även ha möjlighet att, utöver planering och handledning, 

själva ta hand om språkträningen för en del barn. Detta skulle ge barn med 

annat modersmål än svenska en god och kontinuerlig språkinlärning. Det är 

av största vikt att dessa barn får språkträning i svenska i ett så tidigt skede 

som möjligt. En specialbarnträdgårdslärare på heltid torde dessutom vara 

lättare att rekrytera. 

 

I årets budget finns anslag för språkstöd om 8 600 euro, vilket med tanke på 

antalet barn inte kommer att vara tillräckligt. Utgifterna för språkstödet 

2016 uppgick till totalt 15 021 euro och beräknad kostnad för 2017 är cirka 

20 000 euro. Språkstödet ersätts i viss mån av landskapet, efter inlämnad 

redovisning i slutet av året och kommunen har till och med 2015 erhållit er-

sättning om 100 % av kostnaderna, medan ersättningen för 2016 uppgick 

till 70,2 %. Den slutliga merkostnaden för innevarande år (skillnaden mel-

lan utgifterna och ersättningen från landskapet) kan finansieras inom barn-

omsorgens egen budgetram. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att anslaget för språkstöd inte kommer 

att vara tillräckligt under året men att utökningen, som beror på ökat antal 

barn, ryms inom barnomsorgens budgetram. Då bedömningen är att behovet 

av språkstöd om minst cirka 20 timmar per vecka kommer att fortgå tillsvi-
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dare föreslås att den av fullmäktige godkända specialbarnträdgårdsläraren 

om 52,29 % utökas till heltid 100 %. En merkostnad på grund av högre tim-

lön uppkommer i och med detta eftersom timlönen för en specialbarnträd-

gårdslärare (17,75 euro) är högre än för t.ex. en barnträdgårdslärare (15,85 

euro) och för en barnskötare (13,85 euro), men kommunen säkerställer på 

detta sätt både kontinuitet och kvalitet i språkstödet under åtminstone cirka 

20 timmar/vecka. Ytterligare språkstöd handhas fortsättningsvis av övriga 

tillfälligt anställda enligt behov. 

 

Socialchefen förordar: 

Med hänvisning till ovanstående förordas att det från och med 1.8.2017 in-

rättas en heltidsbefattning som specialbarnträdgårdslärare.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en befattning som 

specialbarnträdgårdslärare om 0,5229 inrättas i enlighet med fullmäktiges 

tidigare beslut § 105/12.12.2016 från och med 1.8.2017.   

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att en heltidsbe-

fattning som specialbarnträdgårdslärare inrättas från och med 1.8.2017. 

_______________ 

KFG § 18/14.03.2017: 

BESLUT:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt återremittera ärendet för att utreda 

stödmöjligheter från landskapsregeringen och för att upprätta en tydlig ar-

betsbeskrivning.  

_____________ 

KST § 74/03.04.2017: 

Enligt Ulla Rindler-Wrede, socialinspektör vid landskapets socialvårdsbyrå, 

strider upplägget ovan inte mot riktlinjerna för möjligheten att erhålla eko-

nomiskt stöd från landskapet för språkstöd. Beslut om landskapsstöd för 

språkstöd fattas av lagtinget utgående från inlämnade ansökningar och för-

delas proportionerligt mellan kommunerna. Språkstödet från landskapet är 

beroende av landskapets budget och det kan således inte garanteras att stö-

det eller nuvarande stödnivå fortsätter tillsvidare. Landskapsregeringens be-

slut, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 74   

 

Enligt 12 § barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 2011:86) ska 

barnomsorgen stöda barn med annat modersmål än svenska och ge alla barn 

en god grund för deras kulturella och språkliga identitet. Kommunen har så-

ledes ett pedagogiskt ansvar för att förverkliga stödet i svenska till barn 

med annat modersmål. 

 

Av heltidsbefattningen som specialbarnträdgårdslärare kommer 50 procent 

att användas till språkstöd. 
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Språkstöd innebär att man jobbar med ordmobilisering, meningar och 

språkförståelse. Man stöder barnet i vardagliga situationer, men man tränar 

även enskilt med barnet. Träningen kan ske genom sagor, spel, lek och 

sång. Man kan även använda bilder som stöd och tecken som stöd. Språk-

stödet är tänkt att gå in under punkten ”Träna med enskilda barn eller 

mindre grupper” under pedagogiskt arbete i gällande arbetsbeskrivning för 

specialbarnträdgårdslärare. Arbetsbeskrivning, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 74 

 

Socialchefen förordar: 

Med hänvisning till ovanstående förordas att det från och med 1.8.2017 in-

rättas en heltidsbefattning som specialbarnträdgårdslärare, där 50 procent av 

tiden avsätts för språkträning i svenska för barn med annat modersmål än 

svenska. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en befattning som 

specialbarnträdgårdslärare om 0,5229 inrättas i enlighet med fullmäktiges 

tidigare beslut § 105/12.12.2016 från och med 1.8.2017. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att en heltidsbe-

fattning som specialbarnträdgårdslärare inrättas från och med 1.8.2017. 

_______________ 

KFG § 24/09.05.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_____________ 
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25 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 21.40. 

 

Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 

________________ 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

 
Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grun-

der får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer: 22. 

 

 

KOMMUNALBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas ge-

nom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer i protokollet: 21, 23, 24. 

 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju da-

gar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 

fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 

 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland är 30 dagar och räknas 

från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den 

11.5.2017. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskiften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslut 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 

och postadress anges. 

 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 

kopia. 

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget an-

svar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går 

ut. 

 

Avgift 
 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsav-

giften i förvaltningsdomstolen 250 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har 

framgång i ärendet.  

 

  


